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Este  trabalho  está  focalizado  no  conceito  de  objeto  a,  e  aborda,  fundamentalmente,  duas
questões: de um lado, a noção de objeto  a no laço social hoje, que podemos pensar como o
discurso dominante com relação ao que a autora chama a “civilização atual”. De outro lado, as
incidências clínicas deste conceito na direção da cura. Trata-se, também, de articular as duas
questões.

Tomemos, então, o primeiro ponto, a noção de objeto  a na atualidade do laço social. Parte de
afirmar  -  questão  com a  que  concordo  -  que  “não  haveria  um sentido  de  novas  economias
psíquicas ou subjetivas, mas as de sempre, a saber: o objeto a como falta gera a libido de uma
busca compensatória e, obviamente, faz fracassar todas as compensações.”

O raciocínio parte de um objeto a já constituído. Ora bem, não é suficiente dizer que a estrutura
da linguagem gera a perda, ou - o que é o mesmo - que o significante gera a falta de objeto. Isso,
claro, é assim, mas irá se “encarnar” em um sujeito, só na medida em que o infans ingresse na
estrutura, ou seja, que a passagem de infans a parlêtre é uma operação por conta do Outro, e é
nessa operação constitutiva do sujeito que se produzirá a perda de gozo, perda que Lacan escreve
objeto  a.  Concordo, então, com que “o objeto  a vem da concepção lacaniana do sujeito, quem
como efeito da linguagem é um ser de falta”, mas precisando que isso, que vem como lei geral do
significante, precisa de toda uma série de passos lógicos na constituição do sujeito.

Agora  sim,  a  partir  desta  perda  de  gozo  vai  ser  possível  então  que  os  objetos  venham
metonimicamente no lugar da falta. Estamos agora no objeto a como mais-de-gozar. O mais-de-
gozar vem no lugar do gozo perdido; é graças ao mais-de-gozar que é possível ter ideia de que
houve um gozo perdido. O mais-de-gozar é algo manipulável pela análise, o gozo em si mesmo,
não, o gozo se perdeu, é real puro, e sua escrita é objeto  a.  O mais-de-gozar remete ao gozo
perdido, mas é o único gozo com o qual temos que lidar, quer esteja do lado do gozo do Outro, do
lado do gozo fálico ou do lado do gozo sentido.

Não há, portanto, novas economias psíquicas ou subjetivas, mas o que muda são as modalidades
com as que o discurso dominante direciona o mais-de-gozar. Aqui, o texto indica bem o que
ocorre  na  lógica  do  capitalismo:  todos  os  objetos  tomam valor  de  mercadoria,  incluindo  os
produzidos  pela  cultura,  a  arte,  citando aqui  o  Pop Art,  a  produção de Andy Warhol,  a  arte
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contemporânea, a arte do efêmero. Poderíamos referir-nos aqui ao que Lacan situou como “O
discurso capitalista”, na sua pretensão – vã, certamente - de um discurso sem perda. Pretensão vã,
porquanto o mais-de-gozar, em si mesmo, renova a perda.

Para  além  disso,  porém,  e  para  retomar  a  pergunta  acerca  de  qual  é  o  lugar  que  ocupa  a
psicanálise na civilização atual?, estou interessado em caracterizar o discurso dominante hoje
como o discurso do “direito ao gozo”, “tenho direito ao gozo”, “tenho todo o direito a todos os a
que me ocorrerem”. Esta é a promessa, a ilusão, do discurso capitalista. Este direito ao gozo vai
junto  -  como se  afirma  no trabalho  -  com o  fato  de  que  todos  os  objetos  tomam valor  de
mercadoria prêt-a-porter. Ora bem, qual é a incidência disso no sujeito?

Faço aqui uma referência à primeira aula do seminário “A lógica do fantasma”. Quando Lacan se
pregunta  a  si  mesmo  que  necessidade  tinha  você  de  inventar  este  objeto  a  minúsculo?  sua
resposta é “que já era tempo, pois sem este objeto a não poderíamos compreender o que foi feito
como  análise,  tanto  da  subjetividade  como  da  história  e  de  sua  interpretação,  e  muito
precisamente de algo que batizamos com o nome de totalitarismo”.
Sempre me interroguei por esta relação entre objeto  a e totalitarismo. Uma resposta possível é
que a lógica do capitalismo leva para o totalitarismo, e o totalitarismo converte os sujeitos em
objetos a, os transforma em dejeto. Que outra coisa são os campos de concentração e extermínio
dos quais - é preciso lembrar - os nazistas foram apenas precursores?

É com estas  referências  que situo  a  pergunta  da autora  do trabalho que comento:  em que a
psicanálise produz ainda resistência, em que ainda é subversiva?
Intentar uma resposta a esta pergunta nos leva, em primeiro lugar, a colocar que não devemos, em
absoluto, reduzir a questão do totalitarismo a uma leitura que derrape para o âmbito sociológico.
A invenção  lacaniana  do  objeto  a,  na  sua  condição  de  real  irredutível,  marca  um limite  ao
totalitarismo  do  cogito sobre  o  qual  hoje  se  sustenta  o  discurso  da  ciência,  e  do  qual  são
tributárias diversas práticas psicoterapêuticas.

É aqui  onde podemos ir  situando a especificidade de uma clínica lacaniana.  O sujeito  não é
apenas o que um significante representa para outro significante. É isso, mas - como Lacan afirma
em A lógica do fantasma - “se e somente se com o a minúsculo”. Em consequência, “não-todo é
significante”, mas o que é mais importante ainda, é que o sujeito carece de significantes próprios
com relação ao que é a causa de seu sofrimento. 

Daí surge imediatamente a pergunta: como conduzir uma cura analítica, como trabalhar a partir
da palavra  isso que não tem palavra? A resposta  está  no que a  autora se pergunta:  qual é a
maneira de servir-se do objeto  a na cura, de utilizá-lo, de manejá-lo? Sabemos a resposta de
Lacan: o analista deve ocupar o lugar de  semblante de objeto a. Nesta linha, Vannina nos diz:
“Inventando o objeto a Lacan não reinventou o analisante, mas sim o analista: o analista é quem
deve oferecer o objeto a ao seu analisante.” Ora bem, - tal como ela assinala - este objeto só pode
ser oferecido ao modo de uma subtração, subtração de gozo, subtração de sentido. Caso não fosse
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assim, o analisante - em um novo deslocamento metonímico - instalaria o mais-de-gozar sobre a
análise e o analista, consolidando a ilusão de uma recuperação de gozo perdido.

Chego assim à pergunta final: o que seria uma prática guiada por uma experiência do objeto a? A
autora  a  responde quando diz:  “…uma prática  pois  do  corte,  da  interpretação,  que  aponta  a
descolar o sujeito deste peso de gozo do qual ele é seu servente.”
Eu o digo agora em meus termos: o subversivo da psicanálise é continuar denunciando os “deuses
escuros”, deuses que aninham hoje no discurso dominante, no laço social - incluído o laço entre
analistas - e no fantasma dos falantes. A hipnose de nos submeter a um Outro, que nos fagocite e
domine nossas vidas, sendo objetos desse gozo, é constantemente realimentada.

No final de análise - e superando o impasse freudiano que situava o final de análise em relação ao
falo - o sujeito poderá dizer “eu não sou esse objeto para o Outro”, queda do objeto a, “descolar o
sujeito deste peso de gozo do qual ele é seu servente”, nas muito justas palavras de Micheli-
Rechtman. A invenção lacaniana do objeto a marca assim uma coordenada ética da nossa práxis.
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